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Starania Władz Powiatu Częstochowskiego
o unijne pieniądze na drogi w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020
Przedstawiamy spektrum działań Zarządu Powiatu
Częstochowskiego w latach 2012 - 2013.
Artykuł jest odpowiedzią w publicznej debacie, jaka
toczy się w związku z brakiem na listach rankingowych
marszałka województwa śląskiego zadań inwestycyjnych
z subregionu północnego na lata 2014-2020.
W wyniku trwających od 2012r. prac nad
kluczowym projektem drogowym obejmującym cały
Subregion Północny (miasto Częstochowa i powiaty
częstochowski, kłobucki, myszkowski) wypracowano
wspólne stanowisko (projekt) pod nazwą „Podniesienie
konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa
Śląskiego
i
jego
potencjału
gospodarczego
poprzez
poprawę
spójności
komunikacyjnoterytorialnej”, którego wartość całkowita wynosiła 701.458.000 zł, który następnie w dniu 30.01.2013r.
zgodnie z wyznaczonym terminem został zgłoszony
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Głównym założeniem projektu jest prawidłowe
skomunikowanie planowanej autostrady A1 z głównymi
ciągami komunikacyjnymi i centrami aktywności
gospodarczej Subregionu Północnego. W projekcie
tym ujęto również drogi powiatowe na terenie naszego
powiatu:
• Modernizacja ciągu drogowego Rybna - DW 483
- Mykanów - DK 1 - Rudniki - DK 91 - Wancerzów - DW 786
• Modernizacja ciągu drogowego Kruszyna - Zdrowa
- Kłomnice - DK 91
• Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Częstochowa
- Srocko - Małusy Wielkie - Kobyłczyce - Żuraw - Lipnik
- Zalesice - DW 793
• Modernizacja ciągu drogowego Mykanów - DK 1
- Borowno - Kruszyna - Jacków - Widzów - DK 91
• Modernizacja ciągu drogowego DP 1025 S Borowno
- Witkowice - DK 91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice
- Mokrzesz - DW 786
• Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Częstochowa
- Marianka Rędzińska - DK 91 Rudniki i Marianka Rędzińska
- DK 91 - Rędziny - DW 786 – Jaskrów
• Modernizacja ciągu drogowego DK 1- Wrzosowa
- Huta Stara B, A - Poczesna i DK 1- Poczesna - Mazury
- Młynek - Wąsosz - DW 908
• Modernizacja ciągów drogowych DK 46 - Wyrazów
- Łojki - Gorzelnia Stara i Nowa - DW 494
Dodatkowo, tym samym czasie, został złożony drugi
wspólny projekt drogowy pod nazwą „Poprawa spójności
komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych
elementów sieci dróg Subregionu Północnego”, o wartości

409.762.000 zł, obejmujący również drogi na terenie
naszego powiatu
• Modernizacja ciągu drogowego Ostrowy - Kocin
Stary - Cykarzew Płn. - DW 483 - Grabowa - DK 1
• Modernizacja ciągu drogowego Lipie - Nowa Wieś
- Raczkowice - DW 784 - Soborzyce - Radoszewnica
- Koniecpol - DW 786
• Modernizacja ciągu drogowego DW 786 - Koniecpol
- Załęże - Kuźnica Grodziska - Oblasy - Maluszyn - DW 785
• Modernizacja ciągu drogowego DW 793 - Przyrów
- Bolesławów - Podlesie - Drochlin - DW 794
• Modernizacja ciągu drogowego DK 46 - Zrębice
- Biskupice - Zaborze - Żarki - DW 793
• Obwodnica Aleksandryjska - Modernizacja ciągu
drogowego DW 904 - Aleksandria I, II - Kopalnia - DW 904
Równolegle z tymi działaniami Powiat Częstochowski
wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie na
listach projektów strategicznych w ramach Kontraktu
Terytorialnego zadań drogowych na drogach krajowych
i wojewódzkich przebiegających przez obszar powiatu
częstochowskiego takich jak:
• modernizacja ciągu drogowego DK-91 od Rudnik do
granicy woj. łódzkiego wraz z obwodnicą miejscowości
Kłomnice i Kościelec (od węzła autostradowego A-1)
• przebudowy DK-1 od granic m. Częstochowy do m.
Romanów
• budowa połączenia węzła autostradowego A-1
w Rząsawach z drogą wojewódzką 483 w m. Dudki (gm.
Mykanów)
• przebudowa drogi wojewódzkiej DW 786 na
odcinkach:
• od m. Pniaki Mokrzeskie (gm. Mstów) do m.
Knieja (gm. Przyrów) w zakresie budowy ciągów pieszo
– rowerowych oraz oprawy nawierzchni i odwodnieni
• od m. Ulesie do m. Koniecpol od m. Koniecpol do
granicy woj. śląskiego
• przebudowa drogi wojewódzkiej DW 793 na
odcinkach:
• od Przyrowa i m. Aleksandrówka do skrzyżowania
z drogą wojewódzką 786 w zakresie budowy ciągu pieszo
– rowerowego, modernizacji nawierzchni i odwodnienia
• od przejazdu kolejowego w m. Julianka do m. Przyrów
do m. Janów (gm. Janów) w zakresie budowy ciągu pieszo
– rowerowego i przebudowy nawierzchni
• przez m. Julianka w zakresie budowy ciągu pieszo
– rowerowego
• od m. Janów do m. Złoty Potok od km 13+876 do km
15+995
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• opracowanie projektu przebudowy drogi
wojewódzkiej DW 784 na odcinku od granic woj. śląskiego
do m. Św. Anna (gm. Dąbrowa Zielona) na dł 10,2 km
i sukcesywna jego realizacja
• przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 492
i 904 z drogą krajową DK 46 w m. Blachownia
Ponadto wnioskowaliśmy o realizację projektów
z zakresu linii kolejowych na kierunku do: Katowic,
Koluszek, Opola i Koniecpola w ramach krajowego
Kontraktu Terytorialnego.
4
kwietnia
2013r.
Zarząd
Województwa
Śląskiego
przyjął
listy
rankingowe
projektów
transportowych (do pobrania na stronie internetowej
RPO WSL pod linkiem: http://www.rpo.slaskie.
pl/?grupa=2&art1=1365585581&art=1323426712&id_
m=238&kat=&katrodzic= )
Niestety na żadnej z list rankingowych Marszałka
Województwa Śląskiego nie znalazły się ani propozycje
wspólnych zadań drogowych (dróg powiatowych)
zgłoszone, a wcześniej wypracowane i uzgodnione
przez 4 powiaty i 31 gmin naszego subregionu, ani nie
znalazły się propozycje dróg krajowych i wojewódzkich
z obwodnicami z terenu naszego powiatu.
W przedstawionym zakresie na terenie powiatu
częstochowskiego będą realizowane jedynie inwestycje,
które otrzymają wsparcie w wysokości 54 mln zł (na
przebudowę dróg wojewódzkich: DW 793 na odcinku
2 km od m. Janów w kierunku m. Żarki i DW 786 od św.
Anny do granicy województwa śląskiego) oraz krótkie
fragmenty dróg wojewódzkich - DW 492 od m. Blachownia
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do gr. powiatu częstochowskiego i DW 791 od m. Poczesna
do gr. powiatu częstochowskiego choć potrzeby powiatu
częstochowskiego są znacznie większe.
Pomimo, że Pani Minister Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska, podobnie jak wstępny projekt
Regionalnego Programu Operacyjnego z grudnia 2012r,
nie wykluczały możliwości przeznaczenia środków
z dofinansowania na drogi powiatowe (które w powiecie
częstochowskim nadal wymagają wielkich nakładów),
Urząd Marszałkowski nie przewiduje żadnych pieniędzy na
ten cel na najbliższe lata.
W tej sytuacji Powiat Częstochowski zgłosił stanowczy
protest, kierując w tej sprawie pismo do Marszałka,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Posłów na Sejm RP,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach z prośbą o interwencję
i zajęcie stanowiska.
W piśmie tym domagamy się wsparcia finansowego
na drogi powiatowe oraz równoprawnego tratowania
jednostek samorządowych (powiatów) stosownie do
wielkości potrzeb.
Ostateczny termin na zgłaszanie uwag do list
rankingowych ogłoszonych przez Marszałka upłynął
24.05.2013r. Od decyzji Urzędu Marszałkowskiego zależeć
będą możliwości powiatu w modernizacji naszych
dróg. Oceniamy, że przynajmniej połowa z 570 km
dróg powiatowych wymaga pilnej modernizacji. Warto
zaznaczyć, że z własnego budżetu powiat może rocznie
wybudować od podstaw jedynie 2 km drogi.
Zarząd Powiatu Częstochowskiego

Lelów

Artyści w DPS

Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów
Pomocy Społecznej PUMA 2013 w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 15 maja 2013 roku zespół „Rodzina”
z Domu Pomocy Społecznej w Lelowie miał okazję
zaprezentować swoje umiejętności sceniczne na
Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności
Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA
2013 w Dąbrowie Górniczej. PUMA to bardzo
ważne wydarzenie kulturalne, to możliwość
udziału w aktywnym życiu społeczno- kulturalnym

dla ludzi chorych, będących na co dzień podopiecznymi Domów
Pomocy Społecznej.
Mieszkańcy DPS w Lelowie co roku, już od dziesięciu lat, swoimi
występami uświetniają to wydarzenie.
W tym roku mieszkańcy przygotowali i przedstawili repertuar
na góralską nutę.
Stroje góralskie, w które zespół był ubrany zostały wykonane
samodzielnie przez mieszkańców i instruktorów terapii zajęciowej,
w ramach terapii.
Występ zespołu „Rodzina” i tym razem znalazł wśród widowni
festiwalowej oraz wśród jurorów duże uznanie.
Mieszkańcy należący do zespołu „Rodzina” na scenie sprawdzają
się jak wytrawni aktorzy i piosenkarze. Trema, która zazwyczaj
towarzyszy występom, przez członków zespołu „Rodzina” została
opanowana i poskromiona w sposób humorystyczny, a kontakt
z publicznością stał się formą zabawy i nawiązywania dialogu.
Jednakże to swobodne zachowanie na scenie jest efektem
długotrwałej i sumiennej pracy nad repertuarem, za co
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Lelowie należą się
szczególne podziękowania i uznania.
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Dąbrowa Zielona

Dąbrowa Zielona gospodarzem
Dożynek Powiatowych
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych,
które odbędą się w drugą niedzielę września, będzie
gmina Dąbrowa Zielona. Uzgodniono szczegóły związane
z organizacją Święta Plonów. W UG w Dąbrowie Zielonej
rozmawiali na ten temat przedstawiciele Starostwa
Powiatowego ze starostą częstochowskim Andrzejem
Kwapiszem i członkinią Zarządu Powiatu Marzeną
Maniszewską, Marianem Stępniem naczelnikiem Wydziału
Ochrony Środowiska, Henrykiem Soblem naczelnikiem
Wydziału Organizacyjnego oraz wójt gminy Dąbrowa
Zielona Marią Włodarczyk, towarzyszący jej dyr. GOK Lilla
Deska i kierownik ZGK Jarosław Dworak. W spotkaniu
wziął także udział proboszcz parafii Honorat Nowak, który
zaproponował kilka rozwiązań organizacyjnych.
Uroczystości dożynkowe rozpoczną się mszą świętą
o godz.11.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem

św. Jakuba w Dąbrowie Zielonej. Po uroczystościach
w kościele sformowany zostanie korowód dożynkowy,
który wyruszy na boisko sportowe, gdzie o godzinie 12.30
zaplanowano oficjalne otwarcie XIII Dożynek, którego
dokonają wójt Maria Włodarczyk i starosta Andrzej
Kwapisz. Po okolicznościowych wystąpieniach zostaną
ogłoszone wyniki powiatowych konkursów dożynkowych:
„Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”
i „Przodujący producent rolny”. Nagrody zostaną także
wręczone twórcom wieńców dożynkowych.
Jak co roku powiatowe święto chleba będzie
okazją do prezentacji dorobku artystycznego zespołów
folklorystycznych i twórców ludowych, a także do
degustacji specjałów przygotowanych przez panie z Kół
Gospodyń Wiejskich.
Już dziś zapraszamy Państwa do udziału
w dożynkowych uroczystościach.
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CZĘSTOCHOWA

Wizyta delegacji drogowców
z powiatu bodeńskiego w Polsce

W dniach 11-13 kwietnia 2013 r. gościła w Polsce na
zaproszenie władz powiatu częstochowskiego delegacja
drogowców z powiatu bodeńskiego.
Grupa składała sie z:
• Tobias Gähr - Naczelnik Wydziału Budowy Dróg Gerhard
• Hermie - Z-ca Naczelnika Wydziału
• Lüder Schubert - Kierownik Obwodu Drogowego
• Tettnang Gerhard Miez - Kierownik Obwodu Drogowego
Markdorf
• Johanna Dudzinski- Tann
Wizyta jest wynikiem współpracy pomiędzy
samorządami obydwu powiatów w obszarach: drogi,
pomoc społeczna, sport i kultura. Pobyt w Częstochowie

rozpoczął się od wspólnego obiadu z władzami powiatu
na czele ze starostą Andrzejem Kwapiszwem. Goście
zainteresowani byli funkcjonowaniem obwodów
drogowych, przy pomocy których PZD wykonuje bieżące
zadania, a także technologiami jakie stosuje się na polskich
drogach. Niemieccy drogowcy zapoznali się z systemem
dokumentowania i elektronicznego monitorowani
dróg. Wizyta miała akcenty turystyczne i poznawcze jak:
zwiedzanie Klasztoru 00. Paulinów na Jasnej Górze wraz
z biblioteką, wyjazd do Olsztyna i Janowa - zwiedzanie
zamku, parku miniatur w Piasku - krótkie spotkanie
w Domu Dziecka w Chorzenicach.
Goście z Niemiec nie kryjąc zadowolenia z efektów tej
wizyty, podziękowali za gościnność i gorące przyjęcie.
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częstochowa

Na Placu Pamięci Narodowej
mieszkańcy regionu uczcili 68 rocznicę
zwycięstwa nad faszyzmem.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której
przewodniczył ks. Stanisław Rospondek, kapelan środowisk
kombatanckich. Następnie odczytany został Apel Pamięci
przy asyście Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej
Komandosów z Lublińca.
Dziś obchodzimy 68. rocznicę zakończenia II wojny
światowej. Musimy być dumni z udziału wszystkich wojsk
polskich w tym zwycięstwie. I choć rany po tamtych
wydarzeniach już się zagoiły, to blizny bolą do dziś – mówił
podczas uroczystości płk Maciej Lechowicz z Okręgowego

Delegacje składają kwiaty

Zarządu Związku Inwalidów Wojennych.
Pod pomnikiem „Poległych w Obronie Ojczyzny”
kwiaty złożyli m.in. prezydent miasta Krzysztof
Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław
Wolski, starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej
Kwapisz, przedstawiciele organizacji kombatanckich,
straży miejskiej i młodzieży z częstochowskich szkół. Na
placu zapłonął także symboliczny znicz.
Uroczystość zorganizował Związek Inwalidów
Wojennych Zarząd Okręgowy w Częstochowie oraz Urząd
Miasta Częstochowy.
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felieton Polska zielona wyspa
- kraj mlekiem i miodem płynący
Wokół kryzys. Załamują się gospodarki, kraje niemal
bankrutują. Wszyscy notują spadek produktu krajowego brutto
jedynie Polska jakoś się przed tym spadkiem broni. Jako jedyny
kraj w Europie nie zanotowaliśmy strat w PKB. W każdym roku
notujemy wzrost, mniejszy niż wcześniej bywało, ale jednak
zawsze wzrost. Gonimy „Zachód” w niezłym tempie, tym szybciej
im bardziej zachodnie gospodarki hamują. I to prawda, oficjalne
dane pewnie i tak są niższe od rzeczywistych, bo nikt nie jest
w stanie oszacować wielkości polskiej „gospodarczej szarej
strefy”, a ta z pewnością mała nie jest. Skoro więc jest tak dobrze,
to dlaczego jest tak źle. Ano dlatego, że całkiem sporo tego
wzrostu jest zwyczajnie marnowana a do stołu dosiadło się
całkiem sporo gości, którzy spożywają owoce nie swojej pracy.
Po pierwsze system ubezpieczeń społecznych jest
naszpikowany przywilejami. Z jednej strony ZUS z drugiej KRUS.
Ta druga instytucja pomyślana jest jako instytucja ubezpieczająca
rolników. Niech będzie. To specyficzna praca, w której jak
w żadnej innej efekty pracy uzależnione są od kaprysów
pogody. O ile więc można zgodzić się na uprzywilejowaną
pozycję rolników (pamiętając jednak o dopłatach unijnych
jakich żadna inna grupa zawodowa nie dostaje) o tyle jednak
rodzi się pytanie: Dlaczego tym systemem składkowym objęci
są także np.: rzemieślnicy, prawnicy, taksówkarze i wszyscy inni,
którzy jako żywo rolnikami nie są a posiadają jedynie tzw. hektar
przeliczeniowy i na tej podstawie zamiast 1026,98 zł składki
miesięcznie płacą 375 zł kwartalnie (łącznie z wypadkowym,
chorobowym i macierzyńskim) czyli 125 złotych miesięcznie.
Nawet jeśli obok gospodarstwa rolnego zarejestrują pozarolniczą
działalność to ta składka wyniesie i tak tylko 208 zł miesięcznie. To
nieuczciwa konkurencja i jawna dyskryminacja osób uczciwych.
Pamiętam, kiedy kilka lat temu (!)zwróciłem na ten problem
uwagę podczas posiedzenia komisji rolnictwa sejmiku śląskiego
otrzymałem odpowiedź od ówczesnego wicemarszałka
śląskiego ( z Samoobrony): to sobie Pan ten hektar kup!
Skoro już mowa o składkach to co się z tymi składkami
dzieje. W naszym kraju mieszka 38,5 mln ludzi, z czego
pracuje ok. 16,2 mln . Tak więc 42% społeczeństwa pracuje
na utrzymanie siebie i pozostałych 58% współobywateli.
Wśród niepracujących są oczywiście dzieci, emeryci, renciści,
bezrobotni i wszyscy inni łącznie z tymi, którzy są dorośli ale są
na „utrzymaniu rodziców”. Oczywiście trudno wymagać by ci
wszyscy wymienieni wyżej musieli pracować. To z pewnością
tyczy się choćby dzieci. Jednak już co do pozostałych rodzą się
pewne wątpliwości. Dlaczego jedni osiągają wiek emerytalny już
po 15 latach pracy. Tyle się o tym mówi lecz niestety mało robi.
To między innymi tzw. służby mundurowe. Nawet składka na
ZUS za te służby płacona jest przez budżet państwa a to nie małe
pieniądze. Można więc w wieku 35 - 40 lat przejść na emeryturę
i prowadzić działalność gospodarczą, zostać zatrudnionym
w firmie np. ochroniarskiej. Można też inaczej, tak jak uczynił
to jeden z naczelników wydziału policji w Lublinie. Odszedł na
emeryturę w wieku 47 lat i wrócił na to samo stanowisko ale
już jako cywil. W ten sposób w majestacie prawa ma pensje
i emeryturę. Jedno i drugie nie małe. Pewnie jeszcze gęba
mu się nie zamyka jak stale opowiada brednie o patriotyzmie
i służbie ojczyźnie. O ile nie można się dziwić, że biedny emeryt,

którego po czterdziestu latach pracy nie stać na normalne życie
musi dorabiać do skromnej emerytury o tyle opisany wcześniej
przypadek powinien być karany. Karze powinni podlegać
przede wszystkim twórcy tak haniebnego prawa, bo zarówno
jeden i drugi przypadek to wstyd dla normalnego państwa.
Wg danych ZUS w naszym (?) kraju jest 7,350 tys. emerytów
i rencistów. Samych emerytów jest niespełna 5 mln a rencistów
aż 1 150 tys. (Niektóre dane mówią że rencistów jest ponad dwa
mln). Jesteśmy więc najbardziej schorowanym społeczeństwem
w całej europie. Zamiast więc najpierw ukrócić przywileje
emerytalno rentowe – przecież według Konstytucji wszyscy
jesteśmy równi wobec prawa - wydłużono wiek emerytalny.
Dla kogo? Ano dla tzw. „pożytecznych idiotów”, którzy uczciwie
pracują, nie w „szarej strefie”, nie mają przywilejów a nawet jak im
zdrowie szwankuje to też pracują. Jeśli do tego dodać rozwiniętą
ponad wszelka miarę pomoc społeczna i marnowane tam
pieniądze obraz naszego bogactwa zostanie uzupełniony. Ktoś
oczywiście może mieć inne zdanie na ten temat. Ja zostanę przy
swoim, bo jeśli np. w naszych domach dziecka, koszt utrzymania
dziecka grubo przekracza 3 tys. zł miesięcznie a zdecydowana
większość znajdujących się tam dzieci ma swoich rodziców od
których niczego się nie egzekwuje, jeśli zdarzają się przypadki,
że w domach pomocy umieszcza się starszych ludzi na koszt
społeczeństwa (często to kwota przekraczająca 4 tys. zł)
- a krewni, nierzadko dzieci robią to tylko dlatego by sprzedać
ich mieszkanie czy dom - to trudno uznać takie zachowania
jako uczciwe. Zdarza się także, że to rodzice sami sprzedają swój
domek, pieniądze przekazują swoim dzieciom a sami do DPS na
koszt samorządu i państwa czyli tak naprawdę na wszystkich
pracujących i płacących podatki. Z drugiej strony tam pomoc
społeczna często nie dociera do tych, którzy potrzebują jej
naprawdę, bo nie wiedzą, że taką pomoc uzyskać mogą albo
nie wiedzą gdzie się o nia starać.
Z jednej strony rosnące bezrobocie, z drugiej moc
przywilejów, pracujący emeryci w dodatku otrzymujący
emeryturę i pensję oraz „profesorowie” pomocy społecznej.
I niech ktoś powie, że jesteśmy biednym krajem. Jak widać nie
jesteśmy, ale jesteśmy bardzo rozrzutni i jeśli nie zmienimy
naszego postępowania i nie ukrócimy szerzącego się coraz
bardziej cwaniactwa z pewnością będziemy. I nie będziemy
długo na to czekać.
P.S Życie dopisało dalszą cześć poprzedniego felietonu
o związkach zawodowych. Gazeta wyborcza z dnia 2 kwietnia
donosi, że kamienica przy ul. św. Wojciecha 30 w Poznaniu stała
się własnością związków zawodowych. Lokatorzy tej kamienicy
płacili czynsze takie jak w mieszkaniach komunalnych.
Kilka tygodni temu prawnik związku zapewniał nas: - Skoro
właścicielami są związki zawodowe, to prawa lokatorów
będą respektowane. Nie będzie podwyżki czynszów. Ale
przed Wielkanocą mieszkańcy dostali pocztą zawiadomienie
o podwyżce. Związkowcy każą im płacić po 10 zł za m kw. To
dwa razy więcej niż dotychczasowe stawki. Bo jak twierdzą
skoro dostali kamienicę to chcą coś z tego mieć? A więc jeśli
sprawa dotyczy związków, to im płacić trzeba, dokładać nie
będą. Rachunku ekonomicznego się nie oszuka ale ten rachunek
prowadzą wszyscy nie tylko związkowcy.
Janusz Krakowian
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Listy projektów zadań
dofinansowywanych
z Unii Europejskiej
Mój artykuł pogłębia i rozwija informacje zawarte
w materiale umieszczonym na stronie drugiej w tej gazecie.
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 16 kwietnia
2013 r. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ten
zawiera działania i alokacje procentowe dofinansowania
z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.
W omawianym dokumencie przedstawiono „Listę
rankingową projektów drogowych przewidywanych do
realizacji w ramach RPO Województwa Śląskiego”, na które
przewiduje się w latach 2014-2020 wsparcie finansowe
z Brukseli (Lista nr 1).
Niestety pominięto zadania drogowe wskazane przez
Subregion Północny, w tym także Miasto Częstochowa
i Powiat Częstochowski.
Projekty zadań drogowych z terenu powiatu
częstochowskiego
dotyczyły
dróg
powiatowych
spinających
węzły
planowanej
autostrady
A1
z infrastrukturą sieci dróg krajowych i wojewódzkich
i łączących się ze strefami aktywności gospodarczej.
Są to drogi niezbędne do prawidłowego
skomunikowania naszego regionu jak i całego
województwa śląskiego. W/w drogi powiatowe stanowią

sieć uzupełniającą do planowanej autostrady A1 i nie
tylko naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione
w planach rozwoju Subregionu Północnego. W opinii
Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej projekty zgłoszone
przez Częstochowę i Powiat Częstochowski są dobrym
przykładem uzasadnionego obszaru interwencji funduszy
europejskich w okresie 2014-2020.
Lista przewidywanych zadań do realizacji z RPO
w przyszłym okresie programowania obejmuje tylko drogi
wojewódzkie wybrane przez Marszałka Województwa
według Jemu tylko znanych zasad i kryteriów. Propozycje
te obejmują jedynie bardzo małe nasze potrzeby
na drogach wojewódzkich powiatu częstochowskiego.
Tego samego dnia Zarząd Województwa Śląskiego
przyjął także „Listę rankingową projektów drogowych
do realizacji z poziomu krajowego w ramach Kontraktu
Terytorialnego (Lista nr 2). Niestety pominięto także
niektóre bardzo ważne zadania budowy dróg krajowych
z terenu powiatu częstochowskiego. Między innymi
brak jest na tej liście przebudowy drogi DK 91 od Rudnik
przez Kłomnice do granic województwa łódzkiego wraz
z obwodnicami na tej drodze miejscowości Kłomnice
i Kościelec (od węzła autostradowego A1).

Lista rankingowa projektów drogowych proponowanych do realizacji z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego
Lp

Tytuł projektu

Koszt szacunkowy

1

Budowa autostrady A1 gr. województwa łódzkiego/śląskiego - Pyrzowice

4 021 mln zł

2

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – etap I - do węzła S1 Jęzor oraz do węzła 3-go Maja w Sosnowcu
Etap II – Budowa DTŚ Wschód- od węzła 3-go Maja w Sosnowcu do węzła z S1 w Dąbrowie Górniczej

1 600 mln zł

3

Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Bielsko Biała

4 296 mln zł

3a

odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap)

3b

odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza - przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej.

236,7 mln zł

190 mln zł

3c

odc. Kosztowy - Bielsko Biała

3 869,3 mln zł

4

Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - granica państwa odc. przejście przez Węgierską Górkę

5

Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie

1 850 mln zł
84 mln zł

6

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej w Katowicach – Etap I i IV

510 mln zł

7

Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (DK 52)

230 mln zł

7a

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/Żywieckiej) w Bielsku-Białej

150 mln zł

7b

Rozbudowa DK 52 na odcinku Bielsko-Biała – granica województwa

80 mln zł

8

Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem
w Sławkowie.

380 mln zł

9

Stworzenie nowej strefy terenów inwestycyjnych i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum poprzez rozbudowę Drogi Głównej Zachodniej w Gliwicach i nadanie jej statusu drogi krajowej

305 mln zł

10

Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II

965 mln zł

11

Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do
Dąbrowy Górniczej (DK94)

800 mln zł

12

Przebudowa DK44 w relacji Gliwice-Oświęcim, na odcinku od skrzyżowania z DW928 w Mikołowie przez miasto Tychy do planowanego skrzyżowania w S1 w Bieruniu

400 mln zł

13

Poprawa dojazdu do autostrady A1 - rozbudowa DK 46 na odcinku od granicy województwa śląskiego do granicy m. Częstochowa oraz rozbudowa DK 46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej
w Częstochowie

317 mln zł

14

Budowa drogi ekspresowej S46 Kudowa Zdrój - Kłodzko - Opole - Częstochowa - Kraśnik - Lublin - Dorohusk (Włodawa) Trakt Staropolski

1172,9 mln zł

15

Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – Katowice odc. Lubliniec - Katowice

2 997 mln zł

9
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W/w droga jest drogą alternatywną do planowanej
autostrady A1. Budowa autostrady A-1 od północnej
części Częstochowy po śladzie istniejącej DK 1, spowoduje
odcięcie gmin powiatu częstochowskiego od obecnie
ogólnodostępnej drogi krajowej bez zaproponowania
nowych rozwiązań, jak również poprawy jakości istniejącej
sieci dróg wojewódzkich i krajowych.
Powiat Częstochowski wielokrotnie sygnalizował
konieczność ujęcia powyższych zadań w planach
inwestycyjnych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
Dwukrotnie (w 2009 i 2011 roku) Rada Powiatu
Częstochowskiego podejmowała uchwały w sprawie
stanowiska dot. dróg alternatywnych do planowanej
autostrady A-1, podkreślając, że poprzez budowę
płatnej autostrady zabiera się drogę ogólnodostępną
nie proponując nic w zamian. Podobne stanowisko
i wnioski przedstawił 18.06.2012r Samorządowy Zespół
Koordynacyjny Budowy Autostrady A-1 w Częstochowie

oraz Wójtowie, Burmistrzowie i Zarząd Powiatu
Częstochowskiego na spotkaniu w dniu 15.01.2013r
Należy również nadmienić, że w/w droga krajowa
DK-91 wymaga natychmiastowej przebudowy z uwagi
na jej zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu
użytkowników drogi, oraz ze względu na obecnie okresowo,
a w przyszłości (w trakcie budowy i po wybudowaniu
autostrady) stale zwiększony ruch samochodów, głównie
ciężarowych.
Konkluzja nasuwa się sama. Prawdopodobnie nie
byłoby tych problemów i protestów
przedstawicieli:
powiatu, gmin, Rady Sołeckiej z Kłomnic a nawet
poszczególnych mieszkańców, gdyby nie doszło w 2008 r.
do utraty województwa częstochowskiego. A tak sami
musimy teraz na Śląsku dobijać się o swoje. Gołym
okiem widać jak intensywnie buduje się drogi w innych
subregionach a jak w naszym.
Jan Miarzyński

Lista rankingowa projektów drogowych przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Koszt
szacunkowy

Szacowane
dofinansowanie

Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej

77 mln zł

61,60 mln zł

2

Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4

413 mln zł

300,00 mln zł

3

Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44

38 mln zł

30,40 mln zł

4

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik

560 mln zł

300,00 mln zł

5

Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką 942

83 mln zł

66,40 mln zł

6

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 „Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice

17 mln zł

13,60 mln zł

7

Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa oraz DW 492 od DK46 do granicy województwa w tym przebudowa DW 492
w miejscowości Wręczyca Wielka

175 mln zł

140,00 mln zł

8

Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78 wraz z budową obwodnicy miejscowości Myszków jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 791

168 mln zł

134,40 mln zł

9

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933

144,6 mln zł

115,68 mln zł

10

Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej (DW942) – odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej

276,7 mln zł

221,36 mln zł

Lp

Tytuł projektu

1

11

Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

41 mln zł

32,80 mln zł

12

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935

100 mln zł

80,00 mln zł

13

Przebudowa DW 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do Węzła Świerklany

16,2 mln zł

12,96 mln zł

14

Przebudowa DW 921 od DK 78 do granicy miasta na prawach powiatu Zabrze

58 mln zł

46,40 mln zł

15

Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik

85,1 mln zł

68,08 mln zł

16

Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942

23,2 mln zł

18,56 mln zł

17

Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza

29,2 mln zł

23,36 mln zł

18

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 30+367 do gr. województwa

40 mln zł

32,00 mln zł

19

Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Sośnicowice do węzła A4 Ostropa w tym: Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408

215 mln zł

172,00 mln zł

20

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 odcinek Janów – Złoty Potok od km 13+876 do km 15+995 oraz odcinek Żarki-Myszków od km 26+975 do km 32+405,68

52 mln zł

SUMA

41,60 mln zł
1 911,20 mln zł

Lista rezerwowa
Koszt
szacunkowy

Szacowane
dofinansowanie

Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich

300 mln zł

240,00 mln zł

Przebudowa DW 948 od DK52 do DW 946

78,2 mln zł

62,56 mln zł

3

Przebudowa DW 494 od gr. województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa

117,9 mln zł

94,32 mln zł

4

Przebudowa DW 928 od DK44 do DK1

62,4 mln zł

49,92 mln zł

5

Połączenie drogi krajowej S1 od Węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice

40 mln zł

32,00 mln zł

6

Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej

286 mln zł

228,80 mln zł

7

Budowa drogi Głównej Południowej na terenie miast Rydułtowy, Pszowa, Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Godowa i Mszany

900 mln zł

720,00 mln zł

8

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik

900 mln zł

Lp

Tytuł projektu

1
2

SUMA

720,00 mln zł
2 147,60 mln zł
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Bezrobocie w powiecie częstochowskim
Na koniec marca 2013 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie było zarejestrowanych
26
163
osoby
bezrobotne, z tego w mieście
Częstochowa 16 310 osób oraz
w
powiecie
częstochowskim
9 853 osoby tj. 37,6% ogółu
zareje-strowanych. Marzec był
pierwszym miesiącem 2013 roku, w którym odnotowany
został spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
W powiecie częstochowskim spadek ten wyniósł
o 213 osób mniej tj. 2,1% niż w poprzednim miesiącu.
Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w dwóch gminach
tj. Kamienica Polska o 2 osoby i Starcza o 9 osób.

Tabela 1 Liczba bezrobotnych w układzie gmin powiatu częstochowskiego. Stan
na koniec marca 2013 r.

Jak z powyższej tabeli wynika w liczbach bezwzględnych
najwięcej
zarejestrowanych
osób
bezrobotnych jest w dwóch miastach powiatu
częstochowskiego tj. Koniecpolu i Blachowni oraz
gminach: Kłomnice, Poczesna, Konopiska, Rędziny i Mstów
natomiast w gminach tzw. ściany wschodniej powiatu
częstochowskiego tj. Koniecpol, Dąbrowa Zielona,
Przyrów i Lelów, gdzie obsługuje Gminne Centrum
Pracy w Koniecpolu zarejestrowanych jest obecnie
2 302 osoby tj. 23,3% ogółu zarejestrowanych w powiecie
częstochowskim.
Rok

Liczba bezrobotnych
na koniec marca

Wysokość stopy bezrobocia i sytuacja na rynku
pracy jest odzwierciedleniem zmieniającej się sytuacji
gospodarczej i społecznej w kraju. Podobne tendencje
zaobserwowano w powiecie częstochowskim gdzie stopa
bezrobocia rejestrowanego w ostatnich czterech latach
systematycznie wzrasta z 16,8% w 2010 do 22,1 % w lutym
2013 r.
Okres dekoniunktury z którym obecnie mamy do
czynienia wpływa negatywnie na sytuację na rynku pracy.
Pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego odczuliśmy
szczególnie w IV kwartale ubiegłego roku. To pod koniec
ubiegłego roku gwałtownie wzrastała rejestracja nowych
osób bezrobotnych. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej
spowodowało przede wszystkim spadek zapotrzebowania
na pracę, czego efektem była zdecydowanie mniejsza ilość
ofert pracy w tym okresie. W miesiącu marcu 2013 r. oprócz
niewielkiego spadku bezrobocia nastąpił dość wyraźny
wzrost ofert pracy (luty – 478 ofert, marzec – 852 oferty),
w tym miasto Częstochowa zgłosiło 571 i z gmin powiatu
częstochowskiego 281 ofert. Najczęściej pracodawcy
zgłaszali zapotrzebowanie na pracowników w zawodach:
technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, sprzedawca,
fryzjer, sekretarka oraz na stanowiska pomocnicze przy
konserwacji terenów zieleni. Ważną rolę w aktywizacji
lokalnego rynku pracy odgrywają działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Częstochowie, który wykonuje zadania
w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia na terenie
miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
Powiatowy Urząd Pracy dążąc do przeciwdziałania
bezrobociu w gminach powiatu częstochowskiego
wykonuje swoje zadania wynikające z ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
Głównym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy
jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez pomoc
bezrobotnym w powrocie na rynek pracy w zakresie
tworzenia subsydiowanych miejsc pracy (roboty
publiczne, prace interwencyjne, staże, prace społecznie
użyteczne, refundacje kosztów uruchomienia stanowiska
pracy, szkolenia) lub udzielanie wsparcia finansowego
na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższe zadania
finansowane są głównie z Funduszu Pracy, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stopa bezrobocia na koniec lutego

Ogółem

w tym
kobiety

Kraj

Województwo

Powiat
Częstochowski

Miasto
Częstochowa

2010

7 202

3 178

13,2%

10,4%

16,8%

11,2%

2011

8 348

3 899

13,4%

10,8%

18,9%

2012

8 761

4 207

13,4%

11,1%

2013

9 853

4 585

14,4%

12,1%

Aktywizacja osób bezrobotnych w latach 2010-2012
Lata

Ogółem kwota
wydatków w tys. zł

12,4%

2010

20,0%

13,1%

22,1%

14,2%

Tabela 2 Liczba bezrobotnych w powiecie częstochowskim oraz stopa
bezrobocia w latach 2010 - 1013

w tym

Ogółem PUP
w Częstochowie

z powiatu częstochowskiego

% do PUP

54 286 600

7 130

3 205

45,0

2011

20 935 052

3 058

1 236

40,4

2012

25 968 012

3 830

1 772

46,3

Tabela 3 Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2010 – 2012
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Jak wynika z tabeli 3 największe wydatki na łagodzenie
skutków bezrobocia zostały wykorzystane w 2010 r.
Wynikało to głównie z uruchomienia dużej ilości środków
z Funduszu Pracy przez Ministerstwo Finansów. Niestety te
środki już w 2011 r. zostały drastycznie zmniejszone przez
Ministerstwo Finansów i wynosiły one niewiele ponad
30% tego, co było w 2010 r.
Od 2012 r. sukcesywnie wzrasta ilość środków
finansowych przeznaczonych na aktywne formy zwalczania
bezrobocia w powiecie częstochowskim. W br. Powiatowy
Urząd Pracy planuje przeznaczyć ponad 30 mln zł.
Uwzględniając wysoką stopę bezrobocia w gminach tzw.
ściany wschodniej powiatu częstochowskiego w ubiegłym
roku zorganizowane zostało seminarium nt „Partnerstwo
dla Ziemi Koniecpolskiej”, gdzie z problemami bezrobocia
z tego rejonu zapoznano pracodawców i instytucje mające
wpływ na jego zmniejszenie. Natomiast w br. planowana
jest w najbliższym czasie konferencja z udziałem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie nt „Możliwości wsparcia pracodawców
w zakresie tworzenia miejsc pracy”. Na konferencję
pragniemy zaprosić pracodawców oraz osoby bezrobotne,
które wyraziły chęć podjęcia działalności gospodarczej.
Chcemy również w najbliższym czasie zapytać
pracodawców (w formie anonimowej ankiety) jakie bariery
i przeszkody napotykają w tworzeniu miejsc pracy.
Wiem również, że takie konferencje z udziałem
pracodawców odbyły się również w niektórych gminach
powiatu częstochowskiego.
Ważną rolę w łagodzeniu skutków bezrobocia spełnia
dobra współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem
Pracy w myśl zasady, że stanowiska pracy tworzone
są generalnie w zakładach pracy. Powiatowy Urząd
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Pracy w roku 2013 zakłada aktywizację bezrobotnych
wspierających pracodawców w zakresie zatrudnienia
w ramach subsydiowanych stanowisk pracy osoby młode
do 30-go roku życia oraz po 50-tym roku życia. Dla tej
grupy osób bezrobotnych nie powinno braknąć środków
jeżeli wnioski na ich zatrudnienie będą spełniały formalne
wymogi efektywnościowe. Również w br. jest możliwość
z pozyskanych dodatkowych środków wspomóc działania
gmin powiatu częstochowskiego w szczególności,
gdy w wyniku określonych działań powstanie realna
perspektywa trwałego zwiększenia liczby miejsc pracy.
Reasumując sądzę, że racjonalność i efektywność
stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy instrumentów
zwiększy się, gdy nałożą się one na prorozwojowe działania
gmin. Mam tu na myśli działania w zakresie:
• wyznaczenia terenów inwestycyjnych na terenie
gminy (zadania z zakresu ładu przestrzennego – art. 7 ust.
1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 9-37 ustawy
z dnia 22 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),
• przygotowania terenów inwestycyjnych (zadania
z zakresu uzbrojenia terenów – art.7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o samorządzie gminnym, a także ustawa o gospodarce
nieruchomościami),
• polityki prorozwojowej tj. np. wprowadzenie ulg
w podatkach lokalnych (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2010 r., Nr 95,
poz. 613 z późń. zm.),
• aktywnego poszukiwania inwestorów ( art.
7 ust. 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym
– zadania w zakresie promocji.
Henryk Kasiura
Członek Zarządu
Powiatu Częstochowskiego

Sukcesy historyczne uczniów z Koniecpola

20 marca 2013 r. w Zespole Szkół Samochodowo
– Budowlanych w Częstochowie odbył się
etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady
Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887 – 1922”. W przeprowadzonych
zawodach brało udział 20 uczestników z 16 szkół
z województwa śląskiego. Uczeń Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu DOMINIK
MAJCZAK zajął drugie miejsce i zakwalifikował
się do zawodów centralnych, które odbędą się

w dniach 6 – 8 czerwca bieżącego roku w Warszawie.
8 kwietnia 2013 r. w ratuszu miejskim w Częstochowie odbyło
się uroczyste podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu
Historyczno – Literackiego „Prawda i Kłamstwo o Katyniu”
organizowanym przez Poseł Jadwigę Wiśniewską. Uczennica
ZSP w Koniecpolu OLGA PAWLIK zdobyła w tym konkursie
wyróżnienie i otrzymała cenne nagrody.
10 kwietnia 2013 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka
Sienkiewicza w Częstochowie odbył się I Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Katyniu „ W tablicach katyńskich pamięci zapisane”
pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa
Matyjaszczyka. Uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu DOMINIK MAJCZAK zdobył w tym konkursie
I wyróżnienie.
Szczególne podziękowania należą się Mirosławowi
Gałwiaczkowi – nauczycielowi historii, który z ogromną
cierpliwością i uporem przygotowuje uczniów do reprezentowania
Zespołu Szkół na arenie międzyszkolnej.
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Z obrad Rady Powiatu w Częstochowie

Plany pracy komisji
Rada Powiatu zatwierdziła plany pracy przedłożone
przez stałe komisje Rady. W tematyce posiedzeń
zaplanowanych na 2013 rok znalazły się punkty
poświecone zagadnieniom związanym z zakresem
działania i uprawnieniami nw. komisji:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
3. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
4. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
6. Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu
7. Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
Publicznego
Posiedzenia zaplanowano raz w miesiącu poza
miesiącami wakacyjnymi, zastrzegając, że będą się
odbywać ponadto w miarę potrzeb. Tematyka posiedzeń
uwzględnia sprawy związane z funkcjonowaniem powiatu,
obejmuje zagadnienia i problemy występujące w bieżącej
działalności w tym sprawy obligatoryjne, jak procedura
związana z przyjęciem i wykonaniem budżetu powiatu. W
celu bliższego zapoznania się z działalnością i problematyką
własnych jednostek oraz instytucji współpracujących
z powiatem, w planach pracy uwzględniono posiedzenia
wyjazdowe do: Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy
Polskiej, Domu Pomocy Społecznej w Blachowni
i w Turowie, Domu Dziecka w Chorzenicach, Zespołu Szkół
w Złotym Potoku, Powiatowych Poradni PsychologicznoPedagogicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu, Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
W ramach posiedzeń wyjazdowych zaplanowano
ponadto: przegląd dróg powiatowych uwzględniający
przeprowadzone inwestycje i remonty drogowe, wykaz
potrzeb i pozytywnie zweryfikowane zadania powodziowe;
zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wód
geotermalnych w powiecie na przykładzie m. Uniejów;

gospodarką wodno-ściekową w powiecie na przykładzie
wybranej oczyszczalni ścieków; oględziny instalacji
objętych prowadzeniem poziomu emisji do środowiska.
W planach pracy uwzględniono ponadto sprawozdania
powiatowych inspekcji i służb za 2012 rok, jak: Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiej Komendy
Policji, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu
Pracy, z których część już zrealizowano.
W ramach posiedzenia wspólnego Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury wraz z Komisją
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowała
temat dotyczący zagrożeń i stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w powiecie, który został
zrealizowany z udziałem przedstawicieli Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawa i w Poznaniu
oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Podczas
posiedzenia
przeanalizowano
potrzeby
i bolączki mieszkańców gmin zlokalizowanych w pobliżu
cieków wodnych oraz zapoznano się z działaniami
poodejmowanymi przez służby odpowiedzialne za
gospodarkę wodną oraz z ich problemami. Stwierdzono,
że stan melioracji szczegółowych budzi szereg wątpliwości
i stwarza zagrożenie powodziowe, a kompetencje instytucji
odpowiedzialnych za gospodarkę wodną niespójne,
w związku z czym prawo wymaga ich uporządkowania
dla właściwego i racjonalnego funkcjonowania. Komisje
postanowiły wystąpić do zespołu pracującego nad
zmianą ustawy Prawo wodne z propozycją przekazania
w administrację regionalnych zarządów gospodarki
wodnej cieków melioracji podstawowych przekraczających
granice województw oraz skupienia w jednym organie
kompetencji związanych z administracją rzek.
Plany pracy komisji Rady umieszczone są na stronie BIP
Starostwa Powiatowego.

Katarzyna Marek i Kinga Pikos
posłami XIX Sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży
22 kwietnia br. Centrum Edukacji Obywatelskiej
opublikowało listę osób, które uzyskały mandaty na
tegoroczne obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród
460 posłów znalazły się uczennice Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu: Katarzyna Marek
i Kinga Pikos obie z klasy Ic LO. Wzięli udział w posiedzeniu

zaplanowanym na dzień 31 maja i 1 czerwca w budynku Sejmu
RP. Uczennice stanowią 1 z 25 zespołów reprezentujących
województwo śląskie. Opiekunem zespołu był Robert
Pośpiech nauczyciel ZSP w Koniecpolu. Aby otrzymać
mandat na sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży zespół musiał
przygotować w szkole debatę. 26 marca 2013 r. uczniowie
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z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
zmierzyli się z tematem świadomej konsumpcji,
a Katarzyna Marek i Kinga Pikos moderowały dyskusję.
W trakcie debaty podjęty został przede wszystkim problem
świadomej konsumpcji w naszym społeczeństwie. Zebrani
dyskutowali o tym, czym jest świadoma konsumpcja oraz
co robić, by kupować odpowiedzialnie. Poruszony został
również temat ograniczenia ilości wytwarzanych podczas
konsumpcji odpadów. Uczestnicy zastanawiali się, co
robić, aby zmniejszać ilości wytwarzanych śmieci i jakie
opakowania powinno się wybrać, aby chronić środowisko
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naturalne. Propagowane były też produkty Sprawiedliwego
Handlu (Fairtrade). Rozmawiano o celach organizacji oraz
dlaczego warto wspierać jej działania. Zaproszeni goście
oraz przedstawiciele klas bardzo aktywnie uczestniczyli
w debacie. Wykazali się dużą znajomością tematów
poruszanych podczas dyskusji.
Na zakończenie uczestnicy debaty wspólnie
wyciągnęli wnioski. Natomiast, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Małgorzata Migalska
wręczyła nagrody laureatom konkursu „Co wiesz
o świadomej konsumpcji?”.
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KOLEJNA WIZYTA W TURCJI DELEGACJI
Lo W KAMIENICY POLSKIEJ

Delegacja liceum na tle błękitnego meczetu

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej po raz
kolejny bierze udział w Partnerskim Projekcie Comeniusa
finansowanego ze środków UE poprzez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie. W dniach 14-19.04.2013 r.,
w ramach realizacji projektu „The planet in our hands”
delegacja naszego liceum (7 uczniów i 3 nauczycieli)
odwiedziła Mehmet Baydar Lisesi w Istambule. Była to już
druga nasza wizyta w Turcji. W roku 2009 mieliśmy okazję
zwiedzić jedno z największych miast w tym kraju - Adanę
i jego okolice.
Celem obecnej wizyty była realizacja kolejnego etapu
projektu. Spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół
partnerskich z Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowenii, Turcji
i Węgier było okazją do wzajemnego poznania się wszystkich
uczestników wizyty roboczej projektu, zaprezentowania
własnego kraju i szkoły oraz przedstawienia rezultatów
zaplanowanych i zrealizowanych zdań za pomocą
przygotowanych
prezentacji
multimedialnych.
Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu omówili
dalsze działania w ramach harmonogramu projektu.
Wyjazd był nie tylko okazją do wymiany doświadczeń
z partnerami projektu, ale również możliwością zapoznania
się z historią, kulturą oraz zabytkami Istambułu, który jest
największym miastem Turcji i jednym z największych
miast świata. Powierzchnia Istambułu (zwanego dawniej
Konstantynopolem) wynosi ok. 1540 km². To prawie 15
milionowe miasto Cieśnina Bosfor dzieli na dwie części
– europejską, będącą jedną z największych aglomeracji
w Europie i azjatycką. Obydwie części połączone są ze
sobą dwoma potężnymi mostami wiszącymi o długości
ok. 1,6 km. Historia miasta sięga VII wieku p.n.e., które

było dawną stolica Cesarstwa Rzymskiego, Bizantyjskiego
i Osmańskiego. Osobliwość tutejszej architektury to efekt
połączenia mitycznych akcentów stylu orientalnego
z nowoczesnymi wpływami europejskimi. Wszystko to
czyni Stambuł prawdziwie bajkowym miastem. Wraz
z przedstawicielami innych państw, reprezentanci naszego
liceum zwiedzili najciekawsze miejsca Istambułu np.
Meczet Hagia Sofia, Pałac Topkapi, podziemne cysterny na
wodę z czasów bizantyjskich, oceanarium oraz odbyli rejs
Cieśniną Bosfor. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję również
spróbować typowych tureckich potraw, obejrzeć występ
grupy tańczącej regionalne tańce, czy też posłuchać
muzyki tureckiej.
	Należy podkreślić, iż gospodarze przyjęli nas
bardzo gościnnie, stwarzając przyjazną atmosferę podczas
całego pobytu. Pobyt w domach partnerów stawiał
uczniów w sytuacjach, które wymuszały konieczność
porozumiewania się z partnerami i ich rodzinami,
pokonania własnej nieśmiałości oraz barier językowych.
Uczniowie nie tylko mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ale
również nawiązali kontakty z rówieśnikami z Turcji, które
zaowocują kolejnymi spotkaniami grup przyjaciół w Polsce
czy w Turcji. Szkoda, że wyjazd minął tak szybko, ale na
pewno niezapomniane wspomnienia pozostaną w naszej
pamięci.
Realizacja projektów europejskich jest cennym
doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Oczywistą sprawą jest wzrost kompetencji językowych
oraz motywacji do nauki języków obcych, jak również
poszerzenie umiejętności w zakresie posługiwania
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się
nowoczesnymi
technologiami
informacyjno
– komunikacyjnymi. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki
tego typu wymianom uczniowie stają się bardziej dojrzali
i samodzielni. Nabywają umiejętności dostosowania
swoich zachowań do zwyczajów i stylu życia rodziny
goszczącej, zdobywają doświadczenie jak radzić sobie
w nowych, czasami trudnych sytuacjach.
Bezpośrednie kontakty z rówieśnikami i ich rodzinami
sprzyjają kształtowaniu postaw tolerancji oraz poszerzaniu
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horyzontów myślowych, przełamywaniu stereotypów
narodowych oraz są formą budowania wspólnoty
pomiędzy narodami i tworzenia lepszego świata bez
granic i wzajemnych uprzedzeń.
Wszyscy czekają z niecierpliwością na kolejne spotkanie
partnerów projektu, które odbędzie się w czerwcu
w Słowenii. Weźmie w nim udział 4 uczniów i 3 nauczycieli
naszego liceum.
M.K.

Roboty wykonywane na drogach
powiatowych i wojewódzkich będących
w utrzymaniu Powiatowego
Zarządu Dróg w Częstochowie
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie nadal
realizuje zadania w ramach pozyskanych środków
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych tj. powodzi jaka miała miejsce
w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku. Tym razem
wykonywane są trzy inwestycje.
Do końca września 2013 roku Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, realizujące roboty budowlane, powinno zakończyć:
1. odbudowę drogi powiatowej Podlesie – Przyrów
w km 0+424 – 5+953, gmina Przyrów i w km 5+953
– 7+750, gmina Lelów.
Środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w wysokości 7 mln 594 tys. 625 złotych są przewidziane
na wykonanie większej części przedmiotu zamówienia,
jednakże część związana z wycinką drzew i przebudową
kolidujących rurociągów kablowych sieci teletechnicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie zrealizuje
w ramach środków własnych w kwocie 63 tysięcy 299
złotych.
2. odbudowę ciągu dróg powiatowych nr 1052S
Hutki – Starcza w km 0+000 – 2+080 i nr 1022S Dębowa
Góra – Hutki w km 3+718 – 5+000 w m. Hutki gmina
Konopiska, bez wykonania chodników.
Środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w wysokości 3 mln 737 tys. 207 złotych pokrywają środki
na realizację całości inwestycji.
Firmie DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lubojence
k/Częstochowy został przekazany plac budowy drogi
powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce – Kuchary - Wancerzów
w km 1+322 – 7+336, gmina Kłomnice i gmina Mstów.
Inwestycję w całości pokrywają środki z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w wysokości 4 mln 480 tys. 184
złotych. Natomiast termin rozpoczęcie robót uzależniony

jest od zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej przez
Gminę Mstów..
Do końca lipca 2013 roku zostaną wykonane zadania
polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1025S
ul. Kościuszki w Mykanowie (gm. Mykanów) i przebudowie
drogi powiatowej 1029 S - Kłomnice - Pacierzów
- Karczewice - Garnek - DW 786 (gmina Kłomnice) na
które uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość tych zadań wynosi
3.916.294,42 złotych, z czego dofinansowanie z budżetu
Państwa wynosi 1.949.000,- złotych natomiast pozostała
kwota to udział powiatu oraz gmin Mykanów i Kłomnice
po 50 %.
Do czasu zakończenia robót, należy liczyć się
z utrudnieniami na wymienionych odcinkach dróg
powiatowych. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg,
jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem
robót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawców.
Sukcesywnie trwają remonty cząstkowe polegające
na utrzymaniu, naprawie i konserwacji jezdni, chodników
i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich
na terenie powiatu częstochowskiego, a także renowacji,
pogłębianiu i oczyszczaniu przydrożnych rowów,
jak i utrzymaniu przepustów i odwodnienie korpusu
drogowego oraz innych robót utrzymaniowych na terenach
Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Rudnikach, nr 2
w Koniecpolu i nr 3 w Poczesnej.
Na bieżąco, na drogach wojewódzkich i powiatowych
będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg
w Częstochowie, trwa również sukcesywne ustawianie,
remont i wymiana barier energochłonnych, mechaniczne
zamiatanie jezdni oraz czyszczenie pozimowe studzienek
kanalizacyjnych i studni chłonnych, a także wycinka
drzew w pasie drogowym dróg administrowanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.
KN
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe w gminie RĘDZINY
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim
najważniejsze inwestycje drogowe poczynione przez powiat częstochowski na terenach
poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 6 lat. Oprócz opisu inwestycji, w czytelnych tabelach
prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i źródła finansowania. O kolejności prezentowanych
gmin decyduje alfabet. Dziś więc kolej na gminę Rędziny natomiast w następnym numerze
„Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Starcza.
K.O
Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer
drogi

Ilość dróg w gminie

podział środków na gminę w stosunku
do km dróg (algorytm)

w tym
Opis zadań inewstycyjnych

[km]
1

2

3

4
2 0 0 7

GMINA
Rędziny

17

udział Powiatu

Pomocowe (UE,
NPPDL, Budż.
Państw.)

udział gminy

[zł.]

[zł.]

[zł.]

[zł.]

5

6

7

8

9

1 408,00

589 219,73

90 024,27

499 195,46

0,00

744,98

22 822,59

22 822,59

0,00

0,00

22 309,84

22 309,84

0,00

0,00

1 408,00

544 087,30

44 891,84

499 195,46

0,00

1 408,00

544 087,30

44 891,84

499 195,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

3 645 964,40

245 964,40

3 400 000,00

594 923,17

798,60

31 124,00

31 124,00

0,00

0,00

40 182,60

40 182,60

0,00

0,00

zakres

wartość zadania

mb/m2
R O K

44360,86
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1060 S

m. Konin

c hodnik + nawierzchnia

INWESTYCJE

2 0 0 8
GMINA
Rędziny

17

R O K

58830,55
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

1059 S

NAKŁADKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INWESTYCJE

1 600,00

3 574 657,80

174 657,80

3 400 000,00

0,00

1 600,00

3 574 657,80

174 657,80

3 400 000,00

0,00

500,00

264 814,24

264 814,24

0,00

589 495,12

1 484,69

47 706,87

47 706,87

0,00

0,00

595,7240

595,7240

0,00

0,00

500,00

103 449,90

103 449,90

0,00

0,00

500,00

103 449,90

103 449,90

0,00

0,00

0,00

73 061,75

73 061,75

0,00

0,00

73 061,75

73 061,75

0,00

0,00

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu
Częstochowskiego – przebudowa drogi powiatowej 1059 S DK
91 - Rudniki Nowe - Kościelec - DK-1 - Wykonanie II i III Etapu w m.
Kościelec na dł. 1600 mb

Przebudowa nawierzchni jedni
wraz z odwodnieniem i budową
chodnika
2 0 0 9

GMINA
Rędziny

17

R O K

73538,19
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1005 S

m. Rędziny - ul. Szkolna
INWESTYCJE

1059 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu
Częstochowskiego – przebudowa drogi powiatowej 1059 S DK 91
- Rudniki Nowe - Kościelec - DK-1 - wykonanie I, IV i V Etapu na dł.
1850 mb

Przebudowa nawierzchni
wraz z budową chodników
i odwodnieniem - ZADANIE
SUBREGIONALNE RPO WSL
2007-2013

Częstochowskie Wieści Powiatowe - Nr 56 maj - czerwiec 2013
2 0 10
GMINA
Rędziny

17

R O K

w 2010 r. brak algorytmu
Remonty cząskowe

1 850,00

3 083 357,89

299 516,46

2 485 072,43

298 769,00

1 088,20

30 534,89

30 534,89

0,00

0,00

72 769,19

72 769,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 850,00

2 980 053,81

196 212,38

2 485 072,43

298 769,00

1 850,00

2 980 053,81

196 212,38

2 485 072,43

298 769,00

126 692,00

47 514,00

0,00

79 178,00

200,00

93 993,49

93 993,49

0,00

0,00

850,00

25 348,44

25 348,44

0,00

0,00

40 505,05

40 505,05

0,00

0,00

100,00

28 140,00

28 140,00

0,00

0,00

200,00

28 140,00

28 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 067,21

122 067,21

0,00

0,00

2 160,90

16 851,69

16 851,69

0,00

0,00

73 542,52

73 542,52

0,00

0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI

INWESTYCJE

1059 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu
Częstochowskiego – przebudowa drogi powiatowej 1059 S DK 91
- Rudniki Nowe - Kościelec - DK-1 - wykonanie I, IV i V Etapu na dł.
1850 mb

Przebudowa nawierzchni
wraz z budową chodników
i odwodnieniem - ZADANIE
SUBREGIONALNE RPO WSL
2007-2013

1060 S

Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa Marianka Rędzińska - DK-91 w m. Rudniki na dł. 5,1 km gm. Rędziny

Projekt
2 0 11

GMINA
Rędziny

17

R O K

w 2011 r. brak algorytmu
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1061 S

Rędziny ul. Kościuszki
INWESTYCJE
2 0 1 2

GMINA
Rędziny

17

R O K

w 2012 r. brak algorytmu
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

1060 S

17

NAKŁADKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INWESTYCJE

0,00

31 673,00

31 673,00

0,00

0,00

31 673,00

31 673,00

0,00

0,00

mb

5 558,00

7 799 416,96

1 116 380,07

6 384 267,89

298 769,00

Inwestycje

mb

3 450,00

6 659 446,36

475 604,93

5 885 072,43

298 769,00

Nakładki

mb

2 108,00

675 677,20

176 481,74

499 195,46

0,00

Remonty cząstkowe

m2

5 670,57

174 388,48

174 388,48

0,00

0,00

289 904,92

289 904,92

0,00

0,00

Przebudowa DP 1060 S Częstochowa - Marianka Rędzińska - Rudniki

Opracowanie projektu

Ogółem ma GMINIE POCZESNA W LATACH 2007 - 2011
w tym :

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej w PUP Częstochowa
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie prowadzi
nabór wniosków od osób bezrobotnych zainteresowanych
dofinansowaniem na podejmowanie działalności
gospodarczej. Możliwość skorzystania z tej formy wsparcia
mają osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50-64 lata
oraz kobiety do 30 roku życia. PUP w Częstochowie
przyjmuje też wnioski od pracodawców zamierzających
zorganizować staże dla osób niepełnosprawnych oraz
osób po 50 roku życia.

Nabór
wniosków
od
osób
bezrobotnych
(niepełnosprawnych lub kobiet do 30 roku życia)
z gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów
zainteresowanych dofinansowaniem na podejmowanie
działalności gospodarczej prowadzi także Gminne
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne
są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie – www.pup.czestochowa.pl.
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Wiekowe kontrasty – młynarstwo

W dziejach ludzkości mamy do czynienia z ciągłą
ewolucją
wynalazków
służących
usprawnieniu
przyrządzania posiłków. Niebagatelne znaczenie miało
wynalezienie urządzenia do mielenia ziarna na mąkę
zwanego „żarnami”. Jeszcze w średniowieczu na terenach
zamieszkania plemion polskich nazywane były „brusami”.
Brus to obrobiony piaskowiec w kształcie krążka o średnicy
około 50 cm i grubości 15 cm. Urządzenie do mielenia
składało się z dwóch brusów. Dolny, osadzony w zagłębieniu
drewnianego brusiska był nieruchomy i nosił nazwę „leżak”.
Górny brus był starannie obrobiony, miał centrycznie
wykonany otwór o średnicy około 13 cm (służący do

zasypywania zboża) i żelazny wspornik do osadzenia na osi
w dolnym kamieniu. Górny, kamienny krąg, był ruchomy
i dlatego otrzymał nazwę „biegun”. Powierzchnie trące były
pokryte promieniście rozchodzącymi się rowkami, którymi
odśrodkowo przesuwało się na zewnątrz zmielone zboże
(otręby +mąka). Aby urządzenie mogło działać, potrzebna
była siła ludzkich rąk. Tę żmudną i wyczerpującą pracę
wykonywali dorośli w porze wieczorowej. Nieznany
kronikarz średniowieczny zapisał zdanie, uznawane dotąd
za pierwsze pisane po polsku: „Daj ać ja pobruszę, a ty
pocziwaj” Najprawdopodobniej tak mąż powiedział do
żony: „Daj teraz ja pokręcę (brusem), a ty odpoczywaj”.
W późniejszych wiekach „brusy” zastąpiono słowem
„żarna”. Może dlatego, że mieliły zboże na mąkę, z której
wypiekało się na „żarze” podpłomyki, placki i chleby?
Mimo upływu wieków pierwotne słowo „brus” przetrwało
w niektórych regionach Polski do lat powojennych.
Piaskowiec ciągle pozostawał naturalnym, delikatnym
surowcem ciernym. Krążki piaskowca produkowane
przemysłowo służyły jako toczaki do ostrzenia kos kosiarek
konnych, kos sieczkarni do cięcia słomy na sieczkę i innych
urządzeń rolniczych. Nadal nosiły swoją historyczna nazwę
„brusek”. Jak długo żarna pełniły swoją dziejową służbę?
Wypierane przez bardziej doskonałe młyny wodne,
wiatrowe, turbinowe i elektryczne, ciągle były używane
w niektórych gospodarstwach domowych. Jeszcze
w okresie międzywojennym w zakładach Cegielskiego
podjęto próbę produkcji żaren napędzanych kieratami
konnymi, ale nie znalazły masowych nabywców. W czasie
II wojny światowej, wobec roztoczenia nad młynami
rygorystycznej kontroli przez okupanta, żarna wróciły do
łask, ale tylko w śladowym wymiarze. Oficjalnie korzystanie
z własnego przemiału było zakazane i obłożone ciężkimi
karami. Obecni smakosze ciemnego razowego chleba
muszą jego nazwę odnosić do mąki otrzymywanej jeszcze
w żarnach po jednokrotnym przemiale, a więc „razówki”.
(c.d.n.)
Witold Błaszczyk

IX Piknik rodzin zastępczych
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu
7 czerwca 2013 r. organizuje pod patronatem Starosty
Częstochowskiego- Pana Andrzeja Kwapisza „IX Piknik
rodzin zastępczych”. Impreza integracyjna organizowana
co roku przez PCPR w Częstochowie ma formułę
otwartą, chociaż przeznaczona jest głównie dla rodzin
zastępczych i dzieci w nich umieszczonych. Celem
spotkania jest wzajemna integracja wszystkich rodzin
zastępczych. W trakcie pikniku przewidziane są różnego

rodzaju atrakcje dla jego uczestników m.in. wspólne
grillowanie, oraz zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich członków
rodzin zastępczych z terenu powiatu częstochowskiego
do udziału w „IX Pikniku rodzin zastępczych” w dniu
7 czerwca 2013 r. Impreza tradycyjnie odbędzie się na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy
ul. Zielonej 52.
Początek imprezy o godzinie 15:00.
K.K.
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Dąbrowa Zielona

Masz głos - masz wybór
W Pałacu Prezydenckim od lewej Robert Witkowski-koordynator, Aleksandra Fuchs-koordynator, Lilla Deska-Prezes
Stowarzyszenia Dąbrowiacy, Maria Włodarczyk-Wójt, Adam Szkop- Przewodniczący RG

Nominacja do nagrody
Już po raz drugi uczestniczyliśmy w akcji Masz Głos,
Masz Wybór. Jest to jedyna ogólnopolska akcja realizowana
od 10 lat, angażująca obywateli i władze samorządowe
do dialogu i współpracy. Organizatorem projektu jest
Fundacja im. Stefana Batorego, współorganizatorem
w roku 2012 było Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”,
a partnerami Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
Do akcji w roku 2012 zgłosiło się 170 uczestników z całej
Polski. W naszej gminie rozpoczęliśmy w marcu 2012 r.
realizację dwóch zadań: „Wspólna Przestrzeń” i „Dostępni
Radni”. Zespół Opiekunów Projektu tworzyli: radna
Aleksandra Fuchs, dyrektor GOK Lilla Deska, sołtys Jerzy
Orzeł, Wanda Tasarz i Robert Witkowski – członkowie
Stowarzyszenia
„Dąbrowiacy”.
Przeprowadzono
z mieszkańcami rozmowy i ustalenia podczas zbiorowych
imprez, a także prowadzono ankietowanie. Dokonano
wyboru przestrzeni publicznej mającej służyć wszystkim
mieszkańcom. W wyniku tej akcji mamy profesjonalny plan
zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół boiska
w Dąbrowie Zielonej, zapewnienie Wójta Gminy co do jego
realizacji, a na stronie internetowej gminy ujednolicone
adresy mailowe 14 radnych. Dzięki współpracy zespołu,
władz samorządowych i zaangażowanych mieszkańców
zostaliśmy jako jedna z 18 gmin w Polsce nominowani do

Statuetki Super Samorząd pod honorowym Patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Nagroda Super
Samorząd, przyznawana od roku 2011 jest wyróżnieniem
dla uczestników, władz samorządowych i mieszkańców,
którzy najskuteczniej współpracowali w ramach akcji. Po
odbiór nominacji pojechała delegacja, w składzie której
oprócz koordynatorów akcji Aleksandry Fuchs i Roberta
Witkowskiego, była Maria Włodarczyk Wójt Gminy i Adam
Szkop Przewodniczący Rady Gminy oraz Lilla Deska Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury – Prezes Stowarzyszenia
„Dąbrowiacy”. Uczestnicy zaproszeni zostali na lunch, gdzie
wśród wielu spotkanych znajomych można było wymieniać
swoje spostrzeżenia na temat akcji, a następnie mogliśmy
zwiedzić Pałac Prezydencki. Minister Jacek Michałowski
podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim 1 marca
2013 r. powiedział: „Uczestnicy akcji Masz Głos, Masz
Wybór zasługują na ogromne uznanie. Należą do tej
mniejszości, której się chce działać dla dobra wspólnego.
Organizacje, grupy nieformalne, szkoły, biblioteki angażują
do działania innych mieszkańców, proponują współpracę
władzom. A te władze, co niezwykle istotne i budujące,
współpracę tę chętnie podejmują”. Satysfakcjonujący jest
fakt, że aktywność wielu mieszkańców i udział w takich
akcjach promuje naszą gminę na różnych szczeblach
administracyjnych i pozarządowych.
Aleksandra Fuchs
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BLACHOWNIA

Otwarcie sezonu modelarskiego

26 kwietnia w godzinach popołudniowych do hotelu
OSiR-u w Blachowni zaczęli zjeżdżać się goście z całej
Polski, by następnego dnia stanąć na pomoście Stanicy
Wodnej 39 HDŻ w ogólnopolskiej rywalizacji modeli
żaglowych sterowanych radiem. Po dość długiej zimie,
modelarze mogli wyjść ze swoich pracowni by sprawdzić
wyniki swoich prac na trzecich już tej klasy zawodach
odbywających się w naszym mieście. Otwierająca sezon
impreza jest pierwszą w kraju z cyklu zaliczanych do
Mistrzostw i Pucharu Polski.
Zawody trwały dwa dni, a modelarze dzielili się wiedzą
i doświadczeniem miedzy sobą, a także z publicznością,
licznie zaglądającą w sobotę nad zalew i podziwiającą
kunszt wykonania modeli, a także współzawodnictwo na
wodzie. Niedziela była drugim dniem walki na wodzie o
poprawę swoich pozycji w klasyfikacji zawodów co nie
było łatwe ponieważ aura była raczej marcowa i wszystkim
kostniały palce od zimnego powietrza. Na zakończenie
zawodów odbył się również bieg długodystansowy
o Puchar Burmistrza Blachowni, który wygrał najszybszy

model należący do kolegi Grzegorza Bojanowskiego
z Konstancina-Jeziornej.
Modelarze należący do Harcerskiego Międzyszkolnego
klubu Żeglarskiego „39-er” w Blachowni pokazali, że zimy
nie przespali i po sukcesach w roku ubiegłym udowodnili,
że trudno będzie odebrać im wysokie pozycje rankingowe
zdobyte w minionym roku. W koronnej klasie modeli
redukcyjnych NSS-A zajęli wszystkie stopnie podium.
Pierwsze miejsce wywalczył Kamil Kołaczyk przed ojcem
Markiem, a trzecie miejsce przypadło Janowi Kmieciowi,
który już rok temu zapowiadał starty z nowym modelem,
i słowa dotrzymał. W klasie NSS 650 standard małe modele
regatowe – trzecie miejsce wywalczył kolega z naszego
klubu - Marek Stala.
Zawody były bardzo udane, a goście zadowoleni
z pobytu w naszym mieście. Zarząd krajowy sekcji NSS
dopinguje organizatorów aby nie przestawali w swoich
staraniach w przyszłym roku organizując IV edycję
zawodów, a może nawet Mistrzostwa Polski.
Marek Kołaczyk
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PO RAZ TRZYNASTY W KŁOMNICACH

Wielkanocny Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
Zwycięzcy z organizatorami wyścigu

W Kłomnicach 13 i 14 kwietnia 2013 r. zorganizowany
został XIII Wielkanocny Wyścig Kolarski. Zawody te były
zaliczane do Pucharu Polski i brali w nim udział zawodnicy
i zawodniczki z młodszych kategorii wiekowych, elita
kobiet oraz kategoria masters.
W pierwszym dniu podczas jazdy indywidualnej na
czas najlepszymi byli w wyścigu juniorów młodszych:
Mikołaj Sójka (KTK Kalisz), wśród juniorów równych sobie
nie miał Tobiasz Pawlak (KTK Kalisz).Wśród kobiet Eugenia
Bujak (GK Żyrardów) wygrała wyścig elity, W klasyfikacji
juniorek zwyciężyła Katarzyna Kozyra (KLKS Azalia Brzózka
Królewska), w kategorii juniorek młodszych najlepsza była
Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska).
Drugiego dnia w niedzielę w ramach wyścigu ze startu
wspólnego w wyścigu młodzików (35 km) najlepszy był
Grzegorz Mochola (LKK Start Tomaszów Mazowiecki).
W wyścigu juniorów młodszych (52,5 km) także doszło do
finiszu z grupy i w nim najlepszy był Marcin Czyszczewski
(KLTC Konin). Rywalizacja juniorów (87,5 km) została
zdominowana przez kolarzy KTK Kalisz, gdyż wygrał Patryk
Krzywda, przed Tobiaszem Pawlakiem.
O wynikach wyścigu młodziczek (17,5 km) zadecydował
finisz z 3-osobowej grupki. Wygrała Klaudia Bielawska (UKS
Koźminianka Koźminek). Zmagania juniorek młodszych
(35 km) zakończyły się triumfem Marty Lech (UKS Sokół
Kęty). Paulina Brzeźna-Bentkowska (TKK Pacific Toruń)
wygrała wyścig elity (52,5km. W peletonie jechały także
juniorki, a wśród nich na pierwszym miejscu sklasyfikowana
została Karolina Komoś (BCM Nowatex Ziemia Darłowska),

- Nie jestem bardzo zadowolony, ale z drugiej strony
nie spodziewałem się lepszych wyników, gdyż jest to
pierwszy wyścig w sezonie - mówi Grzegorz Gronkiewicz,
prezes i trener BDC Kolejarz-Jura Częstochowa. Zawsze
jechaliśmy wcześniej w Dzierżoniowie i Sobótce. Niestety
samochód nam się zepsuł i nie dojechaliśmy na te wyścigi,
przez co ta forma jest trochę słabsza niż w zeszłym roku.
Wchodzimy w formę trochę później. Martyna Klekot
(mieszkanka Blachowni) jest chora w sobotę pojechała na
piąte miejsce, co uważam za dobry wynik. A w niedzielę
nie była w stanie jechać, a nawet rozmawiać. Po prostu jest
chora. Juniorzy przyjechali w grupie ale nie zawalczyli na
finiszu. Brakuje tego startu tydzień wcześniej. A juniorzy
młodsi byli w dobrej dyspozycji ale obydwaj trafili na
kraksę na 3 kilometry przed metą.
W zmaganiach brali także udział zawodnicy z kategorii
masters i cyklosport. Marcin Bartolewski (CTC Scout
Częstochowa) wygrał kategorię cyklosport, Sławomir Kohut
(Weltour Radio Katowice) masters M30, Piotr Szafraniec
(KS Polart Nutraxx Team Poznań) masters M40, Wojciech
Kwiecień (Wibatech LMGKK Ziemia Brzeska) masters
M50, Tadeusz Garncarz (Myszków) masters M60, Edmund
Grabowski (Naftokor) masters M70, Ireneusz Matyszewski
(WKS Legia Masters) masters M80, a Magdalena Chechelska
(KTC Kielce) masters kobiet.
Komplet wyników na stronie : http://www.szkol.ovh.
org/wspolzawodnictwo/wyniki/2013/klomnice130413.
pdf
TK
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O PUCHAR STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

Międzypowiatowy Turnieju Tenisa
Stołowego Szkół Gimnazjalnych

Uczestnicy turnieju

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym
Potoku 11.04.2013 r. rywalizowali zawodnicy w VI
Międzypowiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Szkół
Gimnazjalnych o Puchar Starosty Częstochowskiego.
Ogółem w rozgrywkach wystąpiło 52 zawodników.
Dziewczęta i chłopcy reprezentowali szkoły gimnazjalne
z powiatu częstochowskiego i myszkowskiego. Oficjalnego
otwarcia zawodów dokonała Zuzanna Winnicka-Kowalik
dyrektor ZS w Złotym Potoku.
Turniej rozgrywano systemem do dwóch przegranych
meczów. Po zaciętej i stojącej na wysokim poziomie
rywalizacji w grach pojedynczych wyłoniono zwycięzców
w poszczególnych kategoriach:

W czasie trwania turnieju gimnazjaliści mieli okazję
poznać obiekty szkoły oraz zapoznać się z ofertą
edukacyjną Zespołu Szkół w Złotym Potoku na rok szkolny
2013/2014. Na zakończenie zwycięzcy rozgrywek otrzymali
z rąk naczelnika Wydziału EZK Starostwa Powiatowego
Częstochowy Piotra Juszczyka i dyrektor ZS w Złotym
Potoku Zuzanny Winnickiej-Kowalik puchary i pamiątkowe
dyplomy, a wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali
gorącą zupą (posiłkiem regeneracyjnym w szkolnej
stołówce). Puchar starosty częstochowskiego Andrzeja
Kwapisza otrzymało Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Koziegłowach.
TK

Kategoria indywidualna – gry pojedyncze dziewcząt:

Kategoria indywidualna – gry pojedyncze chłopców:

Klasyfikacja drużynowa gimnazjów:

1. Polak Viktoria
2. Adamiecki Agnieszka
3. Kaim Sylwia
4. Kapuściak Marlena
5. Rosikom Patrycja
6. Chwastek Izabela

1. Męcik Patryk
2. Piasecki Mateusz
3. Morawiec Mateusz
4. Sztymala Kamil
5. Sikora Bartosz
6. Dulik Karol

1. Koziegłowy
2. Żarki
3. Lgota Górna
4. Dąbrowa Zielona
5. Mstów
6. Piasek
7. Wrzosowa

Lgota Górna
Koziegłowy
Koziegłowy
Żarki
Lgota Górna
Mstów

16 pkt.
14 pkt.
12 pkt.
10 pkt.
9 pkt.
8 pkt.

Żarki
Mstów
Żarki
Dąbrowa Zielona
Pasek
Lgota Górna

16 pkt.
14 pkt.
12 pkt.
10 pkt.
9 pkt.
8 pkt.

43 pkt.
42 pkt.
42 pkt.
39 pkt.
31 pkt.
20 pkt.
11 pkt.
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REGION CZĘSTOCHOWSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA

Krajoznawczy Konkurs Medialny
Anna i Paulina Pluta z nagrodą starosty

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie

Już po raz trzynasty dokonano rozstrzygnięcia Powiatowego Medialnego Konkursu
Krajoznawczego „Region Częstochowski - Moja Mała Ojczyzna”. 21 maja 2013 r.
w Gimnazjum nr 9 w Częstochowie miało miejsce ogłoszenie wyników tegorocznej
edycji konkursu oraz wręczenie nagród. Spośród 14 prac wykonanych przez 22 autorów,
reprezentujących 6 szkół, jury składające się z przedstawicieli organizatorów konkursu
tj.: Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Urzędu Miasta w Częstochowie i Gimnazjum
nr 9 w Częstochowie wyłoniło laureatów.
Grand Prix Starosty Częstochowskiego otrzymały Paulina Pluta uczennica
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie i Anna

Pluta z VII LO im. Mikołaja
Kopernika w Częstochowie
za pracę „Kruszyna i okolice”.
Pierwsze miejsce przyznano
Krzysztofowi
Topolskiemu
z Zespołu Szkól Technicznych
w Częstochowie za pracę
„Mstów i okolice”. Drugie
miejsce za pracę „Pamiętajmy...”
zajęła
uczennica
Szkoły
Podstawowej nr 10 w Częstochowie - Natalia Lewandowska.
Trzecie miejsce zajęła Joanna
Kretkowska z Gimnazjum nr 9
za pracę „Pamiątki Powstania
Styczniowego”. Ponadto jury
wyróżniło prace: „Powstanie
Styczniowe” wykonaną przez:
Elżbietę Lewczyk z Zespołu
Szkól Technicznych w Częstochowie, „Park Staszica” - Paulinę
Rusiniak i Dominikę Dziębor
z Zespołu Szkół Technicznych
w Częstochowie oraz „Miejsca
związane
z
Powstaniem
Styczniowym” - Anetę Knap
i Patrycję Bluszcz z Gimnazjum
nr 9 Częstochowie. Nie
przyznano natomiast Grand
Prix
Prezydenta
Miasta
Częstochowy.
Wszystkie prace i zdjęcia
z
zakończenia
konkursu
można obejrzeć na stronie
Regionalnego Oddziału PTTK:
www.ropttk.cba.pl zakładkia
Galeria
TK
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI
CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad którym patronat objął Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz.
Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach
naszej ziemi. Powiat częstochowski, jako największy powiat w województwie śląskim, daje ogrom możliwości
i pole do popisu dla umiejętności artystycznych.
Zachęcamy zatem wszystkich miłośników fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych
i przyrodniczych oraz architektury i zabytków ziemi częstochowskiej.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie:
www.czestochowa.powiat.pl (baner: Konkurs Fotograficzny), mail: promocja@czestochowa.powiat.pl.

